
CZERWIEC
Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy:

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali 
się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

1 VI SOBOTA Wspomnienie św. Justyna, męcz.
 nowenna do Ducha Świętego
 Dzień Dziecka
 i sobota miesiąca
lg:  wspom., t. w. o męcz. (ii tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. 

Wniebowstąpienia Pańskiego
Msza:  – (czerwony) wł., pf. 72
 –  (biały) wot. o niepok. Sercu nMP, MR 103’(wyd. 

1986) lub MR 116’(wyd. 2009) lub MR 128’(wyd. 
2013), pf. 55-58

czyt.: Dz 18,23-28; J 16,23b-28
MeMento:
1922 † Józef Konietzko, Radzionków
1931 † Paweł Winkler, chełm
1941 † leon chudy, Mikołów (Wołyń)

OGŁOSZENIA:
1. Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. trwa nowenna przed Uroczystością zesłania Ducha Świętego.  
(Al s.184nn)
3. W tym tygodniu przypadają i czwartek i i piątek miesiąca. zacheca-
my wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
4. W przyszłą niedzielę pielgrzymka dzieci wczesno- i pierwszokomu-
nijnych do katedry.
5. także w przyszłą niedzielę Archidiecezjalna Pielgrzymka niesły-
szących do Piekar Śląskich. 
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6. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – na 
prace związane z odnowieniem kurii i katedry – pomnika historii.
7. Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział teologiczny UŚ.
8. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Wspomnienie świętych męczenników Karola lwangi 

i tow.
–  środa – Wspomnienie św. bonifacego, bpa i męcz.
– czwartek – wspom. dow. św. norberta, bpa
– sobota – Wspomnienie św. Jadwigi, królowej
–  niedziela – URoczYStoŚĆ zeSłAniA DUcHA ŚWiĘtego

2 VI  NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄ-
PIENIA PAŃSKIEGO ##

 Msza za parafian
 nowenna do Ducha Świętego
lg: urocz. wł.
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 25-26, w i–iii Me wspom. 

tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo, MR 385*
czyt.: Dz 1,1-11; Hbr 9, 24-28; 10,19-23; łk 24,46-53
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1968

Pieśni:
W: Pan Jezus w niebo wstępuje – 186
Pd: otoczon gronem – 185
 albo: Witaj, witaj, dniu – 187
K: Jam jest chlebem Żywym – 227
U: Panie, nasz, boże – 307
z: ciesz się królowo – 184
MeMento:
1942 † Franciszek Strzyż, wik. gen., godula

Symbole chrystusa zmartwychwstałego pozostają przy ołtarzu do 
uroczystości zesłania Ducha Świętego włącznie.
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3 VI  PONIEDZIAŁEK Wspomnienie świętych męczen-
ników Karola Lwangi i Tow.

 nowenna do Ducha Świętego
lg: wspom., t. w. o męcz. (iii tydz. psałt.)
Msza: (czerwony) wł., pf. 72
czyt.: Dz 19,1-8; J 16,29-33
MeMento:
1931 † ludwik Wojciech, chorzów
1939 † Paweł Wycisło, Pogrzebień
1963 † św. pap. Jan XXiii
2003 † ignacy Szpunar, Siemianowice Śląskie (Albigowa)

4 VI WTOREK Dzień powszedni
 nowenna do Ducha Świętego
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (biały) wł., pf. 20-26
czyt.: Dz 20,17-27; J 17,1-11a
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1967
MeMento:
1927 † Feliks zdziebło, lasowice
1994 † Józef Skornia, Marklowice

5 VI ŚRODA Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz.
 nowenna do Ducha Świętego
lg: wspom., t. w. o męcz. lub past. (iii tydz. psałt.)
Msza:  (czerwony) wspólna o męcz. lub o misjonarzach, kol. 

wł. 
czyt.: Dz 20,28-38; J 17,11b-19
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1955, 1966
MeMento:
1942 † Alfons latocha, ogrodzona (Dachau)
1947 † ernest Kudełko, nakło (gross Reken – niemcy)
1974 † Herbert gatnarczyk, Derby – Anglia
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1980 † Jan Wita, Kończyce Małe, (Pawłowice)
2003 † eryk Juraszek, Moosburg – niemcy
2013 † kard. Stanisław nagy, Kraków
2018 † Alojzy binda, brenna (chełm Śląski)

6 VI CZWARTEK Dzień powszedni
 i czwartek miesiąca
 nowenna do Ducha Świętego
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 20-26
 – (biały) wspom. dow. św. norberta, bpa
 Msza wspólna o bpach albo zak., kol. wł., pf. 73-74
 lg wspom., t. w. o past.
 –  (biały) wot. o J. chr. najw. i Wiecz. Kapł., MR 183’’, 

pf. 46-47
 – (biały) o powołania kapłańskie, MR 131’’
 – (biały) o powołania zakonne, MR 134’’
czyt.: Dz 22,30;23,6-11; J 17,20-26
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1965
MeMento:
1940 † Franciszek Długosz, Studzionka (Dachau)
1944 † Józef Krzykowski, bielszowice (normandia – Francja)
1964 † Ferdynand niemiec, Rudzica
1975 † Augustyn Pohl, Skoczów
2018 † bernard Sodzawiczny, Rydułtowy

7 VI PIĄTEK Dzień powszedni
 i piątek miesiąca
 nowenna do Ducha Świętego
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 20-26
 – (biały) wot. o nSPJ, MR 186’’, pf. 48
czyt.: Dz 25,13-21; J 21,15-19
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MeMento:
1949 † emilian Korzus, lipiny Śląskie (Jasienica) 
1989 † tadeusz czernecki, Kończyce Wielkie 
1990 † benon Hornik, Kryry (Rybnik) 

8 VI SOBOTA Wspomnienie św. Jadwigi, królowej
 nowenna do Ducha Świętego
lg:  wspom., teksty z 17 lipca (iii tydz. psałt.), i nieszp. 

z urocz. zesłania Ducha Świętego
Msza: – (biały) wł., pf. 70-71
czyt.: Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25
  Msza w wigilię urocz. zesł. Ducha Św.: (czerwony) 

wł., chwała, Wierzę, pf. 27, w i–iii Me wspom. ta-
jemnicy dnia, urocz. błogosławieństwo MR 385*

czyt.:  Rdz 11,1-9 lub Wj 19,3-8a.16-20b lub ez 37,1-14 lub 
Jl 3,1-5; Rz 8,22-27; J 7,37-39

MeMento:
1920 † Wiktor Dirbach, Jastrzębie górne 
1961 † Karol Długaj, Woźniki (Polanica) 
1996 † lucjan Wawrzyńczyk, czuchów
2012 † Hubert lach, Rybnik (biertułtowy)
2014 † Andrzej tatarczyk, Piekary Śląskie-Józefka

OGŁOSZENIA:
1. obchodzimy Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jest to święto 
dopełnienia tajemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i działanie 
Kościoła. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne odmó-
wienie hymnu: Przybądź, Duchu Stworzycielu i spełnienie zwykłych 
warunków odpustu. 
2. Dziś nie odbywa się Wieczna Adoracja najświętszego Sakramentu.
3. W katedrze dzisiaj odbywa się pielgrzymka dzieci wczesno i pierw-
szokomunijnych. 
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4. od jutra następuje zmiana tomu lekcjonarza oraz tomu liturgii go-
dzin na t. iii.
5. W poniedziałek obchodzimy Święto nMP Matki Kościoła. Jest to 
również Misyjny Dzień chorych. 
6. od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły roku liturgicznego 
(X tydzień zwykły). Jest to „czas wzrostu Kościoła”, kiedy to kar-
miąc się Słowem bożym i eucharystią, wypełniając swoje obowiązki 
i praktykując miłość, lud boży pielgrzymuje do swojego ostatecznego 
celu. 
7. W czwartek obchodzimy święto Jezusa chrystusa, najwyższego 
i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy w modlitwie o powołanych i módl-
my się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
8. W tym tygodniu przypada ii czwartek miesiąca. W tym dniu będą 
miały miejsce dekanalne spotkania formacyjne kapłanów, na które 
składa się konferencja ascetyczna, adoracja najświętszego Sakramen-
tu, okazja do spowiedzi świętej oraz braterskie spotkanie przy stole.
9. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wydział teologiczny UŚ
10. obchody liturgiczne tygodnia:
– poniedziałek – ŚWiĘto nMP, MAtKi KoŚciołA
–  wtorek– Wspomnienie św. barnaby, Apostoła
–  środa – Wspomnienie bł. Józefa czempiela i emila Szramka, prezb. 

i tow., męcz.
–  czwartek – ŚWiĘto JezUSA cHRYStUSA nAJWYŻSzego 

i Wiecznego KAPłAnA
–  piątek – Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.
–  niedziela – URoczYStoŚĆ nAJŚWiĘtSzeJ tRÓJcY

9 VI  NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DU-
CHA ŚWIĘTEGO ##

 Msza za parafian
lg: urocz. wł.
Msza:  (czerwony) wł., chwała, Wierzę, pf. 27, w i–iii Me 

wspom. tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo 
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MR 385*, w obrzędach zakończenia: „idźcie w poko-
ju chrystusa. Alleluja, Alleluja”.

czyt.:  Dz 2,1-11; Rz 8, 8-17; sekwencja obow.; J 14,15-
16.23b-26

Pieśni:
W: Przybądź Duchu Stworzycielu – 195
 Sekwencja: Przybądź Duchu Święty – 196
Pd: o Duchu Święty boże – 190
 albo: boski nasz Pocieszycielu – 188
K: bóg kiedyś stał się – 210
U: Dzięki, o, boże ojcze – 299
z: Duchu ogniu – 189
 albo: Przybądź do nas, gościu – 194
MeMento:
1961 † Ryszard choroba, ornontowice

Dziś po Komplecie kończy się okres wielkanocny. Paschał należy 
umieścić przy chrzcielnicy. zdejmuje się też stułę z krzyża ołtarzowe-
go i chowa figurę chrystusa zmartwychwstałego.

10 VI  PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO NMP, MATKI KO-
ŚCIOŁA #

 Misyjny Dzień chorych
lg:  świąt. z t.w. o nMP z częściami własnymi (tom iii,  

s. 1207 nn)
Msza:  (biały) wł., MR 73’ (wyd. 1986) lub MR 76’ (wyd. 

2009) lub MR 79’ (wyd. 2013), chwała, pf. 57
czyt.:  Rdz 3,9-15.20 lub Dz 1,12-14; J 2,1-11 lub J 19,25-27 

(tom Vi, s. 129)

Pieśni:
W: Weź w swą opiekę – 447
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Pd: tysiąc razy pozdrawiamy – 444
K: o, Przenajświętsza Hostia – 249
U: niech będzie bóg uwielbiony – 303
z: niech nam błogosławi – 410
MeMento:
1967 † Jan Król, Detroit – USA

Wspomnienie bł. bogumiła pozostawiono tylko w archidiec. gnieź-
nieńskiej i poznańskiej oraz diec. włocławskiej – por. s. 13

11 VI WTOREK Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła
lg: wspom., wł. (ii tydz. psałt.)
Msza: (czerwony) wł., pf. 67-68, zaleca się 1Me
czyt.:  Dz 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13 – tom Vi (2 Kor 

1,18-22; Mt 5,13-16 – tom iii) 
MeMento:
2014 † Józef gracla, Katowice – Dom św. Józefa (lipiny)

12 VI  ŚRODA Wspomnienie bł. Józefa Czempiela i Emi-
la Szramka, prezb. i Tow., męcz.

lg: wspom., t. w. o męcz. (ii tydz. psałt.)
Msza: (czerwony) wspólna o wielu męcz., kol. wł., pf. 72
czyt.: 2 Kor 3,4-11; Mt 5,17-19
MeMento:
1929 † Franciszek nosol, Ruda
1942 † alumn Antoni Kawka, chorzów (Auschwitz)
1944 † Józef Kania, brzęczkowice (Auschwitz)
1980 † Stanisław Wilczewski, Katowice
1993 † Franciszek brzoza, gołkowice
2014 † Piotr zegrodzki, góra

13 VI  CZWARTEK ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA 
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA #
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lg: wł. (Dodatek do lg) (ii tydz. psałt.)
Msza:  (biały) wł. chwała, (Dodatek do MR lub MR 276 – 

wyd. 2013), 
czyt.:  iz 6, 1-4.8 lub Hbr 2, 10-18; J 17, 1-2.9.14-26 (tom iii, 

s. 450)

Pieśni:
W: o, Wieczny Kapłanie – 562
Pd: Pasterzem jest – 612
K: Panie, pragnienia – 259
U: chwała tobie (zwr. 1, 6) – 556
z: złożyłeś, Panie, w dłoniach – 563
 albo: niechaj z nami będzie Pan – 602
MeMento:
1926 † edward Waschitza, cieszyn
1938 † Franciszek lammich, Przechód
1975 † Sylwester Durczok, Rybnik
2013 † Józef oleś, Katowice-bogucice (Pszczyna)

14 VI  PIĄTEK Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa 
i męcz.

lg: wspom., t. w. o męcz. (ii tydz. psałt.)
Msza: (czerwony) wł., pf. 72
czyt.: 2 Kor 4,7-15; Mt 5,27-32
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1964
MeMento:
2011 † Franciszek Szulc, Ruda Śląska – Halemba (bykowina)

15 VI SOBOTA Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (ii tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. naj-

świętszej trójcy (tom iii, s. 481nn)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. nMP w sobotę
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 Msza wspólna o nMP, MR 5’’, pf. 55-58
  lg wspom. dow. nMP w sobotę (tom iii, s. 1432 

nn.)
czyt.: 2 Kor 5,14-21; Mt 5,33-37
MeMento:
1968 † Jan Janota, Wyry
1988 † Kazimierz Piprek, nierodzim
1992 † ernest Werner, Maciejkowice (Kochłowice)
2001 † edward tobola, boguszowice
2007 † Antoni gorczyk, zebrzydowice

Wspomnienie bł Jolanty pozostawiono tylko w archidiec. gnieźnień-
skiej i diec. kaliskiej – por. s. 13

OGŁOSZENIA:
1. Dziś obchodzimy uroczystość najświętszej trójcy. Kończy się 
okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
2. W czwartek obchodzimy uroczystość najświętszego ciała i Krwi 
chrystusa – składamy publiczne świadectwo swej wiary i pobożności 
wobec najświętszego Sakramentu w procesji teoforycznej. zaleca się 
podtrzymanie tradycyjnych nabożeństw eucharystycznych z procesja-
mi teoforycznymi w dniach dawnej oktawy bożego ciała – (Agen-
da Liturgiczna. Procesja na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa. Nabożeństwa eucharystyczne, Katowice 2008).
3. W tym tygodniu przypada iii piątek miesiąca, w którym zaleca się 
odprawienie Mszy św. wotywnej o Miłosierdziu bożym (MR 201’’).
4. Dobiega końca rok szkolny i katechetyczny. W jednym z ostatnich 
dni roku szkolnego odprawiamy uroczystą Mszę św. dziękczynną dla 
dzieci i młodzieży – Al s. 439.
5. zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, 
by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby 
ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk reli gijnych, a szczegól-
nie udział w niedzielnej Mszy św.
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6. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – Wspomnienie św. brata Alberta chmielowskiego, 

zak.
–  środa – wspom. dow. św. Romualda, opata
–  czwartek – URoczYStoŚĆ nAJŚWiĘtSzego ciAłA i KRWi 

cHRYStUSA
–  piątek – Wspomnienie św. Alojzego gonzagi, zak.
–  sobota – wspom. dow. św. Paulina z noli, bpa, wspom. dow. świę-

tych męczenników Jana Fishera, bpa i tomasza More’a
–  niedziela – 12 nieDzielA zWYKłA

16 VI  NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
TRÓJCY ##

 Msza za parafian
lg: urocz. wł. (tom iii, s. 479 nn)
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 42, MR 276 lub MR 

277 (wyd. 2013)
czyt.: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15 (tom iii, s. 461)

Pieśni:
W: Przez chrztu świętego – 4
 albo: nierozdzielna trójco Święta – 202
Pd: W Mądrość Przedwieczną – 205
 albo: chwała bądź bogu – 197
K: bądź pochwalon – 206
U: ciebie, boże, wielbimy – 199
z: trójcy najświętszej – 204
MeMento:
1942 † Paweł Doleżych, bełk (gorlice)
1984 † Andrzej Matura, Skrzyszów
1987 † Antoni otręba, Katowice
1988 † Wilhelm Dłucik, leszczyny
2006 † Jerzy Hermais, zebrzydowice
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17 VI  PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Brata Alberta 
Chmielowskiego, zak.

lg:  wspom. t. w. o pełniących dzieła miłosierdzia (iii tydz. 
psałt.)

Msza: (biały) wł., pf. 74
czyt.:  2 Kor 6,1-10; Mt 5,38-42 (iz 58,6-11 lub 1 Kor 1,26-

31; Mk 10,17-30 – tom Vi)
MeMento:
1975 † Józef thiele, Szopienice
1981 † bernard Drabik, bzie zameckie

18 VI WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.)
Msza: (zielony) dow.
czyt.: 2 Kor 8,1-9; Mt 5,43-48
MeMento:
1979 † teodor Krząkała, chorzów batory
2002 † bernard Fabian, Kalety (tychy)

19 VI ŚRODA Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (iii tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. naj-

świętszego ciała i Krwi chrystusa (tom iii, s. 497nn)
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. Romualda, opata
 Msza wspólna o zak., kol. wł., pf. 74
 lg wspom., t. w. o zak.
czyt.: 2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
MeMento:
1977 † Jan trocha, bieruń Stary

20 VI  CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZE-
GO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA ##

 Msza za parafian
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lg: urocz. wł. (tom iii, s. 494nn)
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 46-47, MR 278 
czyt.:  Rdz 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; sekwencja dow.;  

łk 9,11b-17 (tom iii, s. 477)

Pieśni:
W: zróbcie Mu miejsce – 293 
Pd: Kłaniam się tobie – 237
K: o, Święta Uczto – 250
 Pan zstąpił z nieba – 257
U: Dziękujemy ci, ojcze – 301
z: lud twój, Panie – 238
 Początek procesji: twoja cześć – 278
 U drzwi twoich – 280
MeMento:
1943 † Franciszek czubin, Ruda (Krzeczów)
1948 † Jan Skrzypczyk, Ruda
1982 † Jan bizoń, Piekary Śląskie
2016 † gotfryd Strzoda, brzozowice-Kamień (Woszczyce)

21 VI PIĄTEK Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.
 iii piątek miesiąca
lg: wspom., t. w. o zak. (iii tydz. psałt.)
Msza: – (biały) wł., pf. 74
 –  (biały) wot. o Miłosierdziu bożym, MR 201’’, iV 

Me z pf. wł.
 –  (biały) wot. o najświętszej eucharystii, MR 182’’, 

pf. 46-47
czyt.: 2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1959
MeMento:
1941 † Jan barabasz, czechowice (Dachau)
2005 † Dariusz bienia, zabrze (chorzów)
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2012 † Henryk Sajdok, chełm Śląski

22 VI SOBOTA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iii tydz. psałt.), i nieszp. z 12 niedz. zw.
Msza: – (zielony) dow.
 – (biały) wspom. dow. św. Paulina z noli, bpa
 Msza wspólna o bpach, kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past.
 –  (czerwony) wspom. dow. świętych męczenników 

Jana Fishera, bpa i tomasza More’a
 Msza wspólna o męcz, kol. wł., pf. 72
 lg wspom., t. w. o męcz.
 –  (biały) wot. o najświętszej eucharystii, MR 182’’, 

pf. 46-47
czyt.: 2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1958
MeMento:
1995 † Franciszek Skaźnik, Mohlberg – niemcy

OGŁOSZENIA:
1. W piątek obchodzimy uroczystość najświętszego Serca Pana Jezu-
sa. odprawiamy specjalne nabożeństwa z przebłaganiem i dziękczy-
nieniem oraz Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. 
z kultem eucharystii blisko związany jest kult najśw. Serca Pana 
Jezusa. elementy adoracji i wynagrodzenia są w nim istotne. Przede 
wszystkim jednak powinien rozbudzać miłość do zbawiciela, obecne-
go w najśw. Sakramencie, a przez to pomnażać wiarę, nadzieję i mi-
łość u chrześcijan.
2. W sobotę uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym 
dniu kolekta jest przeznaczona na Stolicę Apostolską – Świętopietrze.
3. zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, 
by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby 
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ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk reli gijnych, a szczegól-
nie udział w niedzielnej Mszy św.
4. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – URoczYStoŚĆ nARoDzeniA ŚW. JAnA 

cHRzcicielA
–  środa – wspom. dow. św. zygmunta gorazdowskiego, prezb.
–  czwartek – wspom. dow. św. cyryla Aleksandryjskiego, bpa i dK
–  piątek – URoczYStoŚĆ nAJŚWiĘtSzego SeRcA PAnA  

JezUSA
–  sobota – URoczYStoŚĆ ŚWiĘtYcH APoStołÓW PiotRA 

i PAWłA
–  niedziela – 13 nieDzielA zWYKłA

23 VI 12 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg:  niedz. (iV tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. narodzenia 

św. Jana chrzciciela
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: za 12,10-11;13,1; ga 3,26-29; łk 9,18-24
  Msza w wigilię urocz. narodzenia św. Jana chrzci-

ciela (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 64, w i–iii Me 
wspom. tajemnicy dnia

czyt.: Jr 1,4-10; 1P 1,8-12; łk 1,5-17 – tom Vi
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1957, 1963

Pieśni:
W: Pan jest mocą – 609
 albo: boże mocny – 573
Pd: być blisko ciebie chcę – 578
 albo: Dobry Jezu – 584
K: Pokarmie Aniołów – 262
U: Dziękujmy Mu – 302
z: ty, wszechmocny – 625
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MeMento:
2007 † Alojzy Kubica, babienica

24 VI  PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ NARODZE-
NIA ŚW. JANA CHRZCICIELA #

lg: urocz. wł. 
Msza:  (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 64, w i–iii Me wspom. 

tajemnicy dnia, zaleca się i Me,
czyt.: iz 49,1-6; Dz 13,22-26; łk 1,57-66.80 – tom Vi
Dzień święceń kapłańskich – roczniki 1956, 1962

Pieśni:
W: zwiastun wschodzącego słońca – 501
 albo: chwalcie Pana – 581
Pd: głoś imię Pana – 588
K: Jezu w Hostii utajony – 231
U: niech będzie bóg uwielbiony– 303
z: Święty Janie chrzcicielu – 548
MeMento:
1970 † Piotr Sopora, chełm Wielki
1979 † Władysław branny, Miasteczko Śląskie
1991 † kard. Franz Hengsbach, bp essen (diecezja partnerska)
2009 † gerard Ruczka, chorzów batory (Siemianowice Śląskie)

25 VI WTOREK Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wot. o najświętszej eucharystii, MR 182’’, 

pf. 46-47
czyt.: Rdz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1961
MeMento:
1965 † Jerzy Szczeponik, tarnów opolski
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1969 † edward Krusz, boruszowice
1973 † ludwik Kojzar, Ustroń
1987 † Jerzy Józefowicz, bytom-łagiewniki

26 VI ŚRODA Dzień powszedni
lg: z dnia pow. (iV tydz. psałt.)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. św. zygmunta gorazdowskie-

go, prezb.
 Msza wspólna o past., kol. wł.
 lg wspom., t. w. o past.
 –  (biały) wot. o najświętszej eucharystii, MR 182’’, 

pf. 46-47
czyt.: Rdz 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1960
MeMento:
1996 † Szczepan Wróbel, górki Wielkie
2000 † Marek targiel, Katowice – brynów (Wyry)
2010 † zdzisław tront, Wodzisław Śląski (turza Śląska)

27 VI CZWARTEK Dzień powszedni
lg:  z dnia pow. (iV tydz. psałt.), i nieszp. z urocz. nSPJ 

(tom iii, s. 512nn)
Msza: – (zielony) dow.
 –  (biały) wspom. dow. św. cyryla Aleksandryjskiego, 

bpa i dK
 Msza wspólna o bpach albo dK, kol. wł., pf. 73
 lg wspom., t. w. o past. albo o dK
 –  (biały) wot. o najświętszej eucharystii, MR 182’’, 

pf. 46-47
czyt.:  Rdz 16,1-12.15-16 lub Rdz 16,6b-12.15-16; Mt 7,21-29
MeMento:
1929 † Jerzy Kołek, wik. gen., cieszyn
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1960 † Feliks Ficek, goczałkowice zdrój (Pszczyna)
1964 † Karol Kasperlik, bielsko
1985 † Henryk t. Jośko, Finley – Australia
2002 † Albert Haitzer SDb, Pogrzebień
2008 † Antoni łatko, Szeroka

W niektórych Kościołach partykularnych – (biały) wspom. nMP nie-
ustającej Pomocy. z ważnych racji duszpasterskich można użyć for-
mularza ze wspomnienia

28 VI  PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA PANA JEZUSA #

lg: urocz. wł. (tom iii, s. 514nn)
Msza: (biały) wł., chwała, Wierzę, pf. 48, MR 279
czyt.:  ez 34,11-16; Rz 5,5b-11; łk 15,3-7 (tom iii, s. 491)
  Msza w wigilię urocz. świętych Apostołów Piotra 

i Pawła (czerwony) wł., chwała, Wierzę, pf. 66, urocz. 
błogosławieństwo MR 389*

 czyt.: Dz 3,1-10; ga 1,11-20; J 21,15-19 – tom Vi
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1953 

Pieśni:
W: twemu Sercu cześć – 331
albo: Każda żyjąca dusza – 317
Pd: o, niewysłowione – 325
 albo: niechaj Serce Jezusowe – 323
K: Witaj Krynico – 334
U: Pan nie opuszcza – 305
z: najświętsze Serce boże – 319
MeMento:
1974 † Karol Skupin, Katowice
1993 † tadeusz Frey, leszna górna (cieszyn)
1994 † Piotr Jasiok, Herby Śląskie
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29 VI  SOBOTA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APO-
STOŁÓW PIOTRA I PAWŁA ##

lg: urocz. wł.
Msza:  (czerwony) wł., chwała, Wierzę, pf. 66, zaleca się 

i Me, urocz. błogosławieństwo MR 389*
czyt.: Dz 12,1-11; 2 tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19 – tom Vi
Dzień święceń kapłańskich – rocznik 1954

Pieśni:
W: Jeśli chcesz szukać patrona – 502 (albo mel.183)
 albo: W majestacie – 628
Pd: boże, obdarz Kościół – 574
K: Pan wieczernik przygotował – 256
U: Dziękujemy ci, ojcze – 301
z: budujemy Kościół boży – 577
MeMento:
1942 † Ryszard Kulik, Suszec
2000 † Ryszard Kirstein, Wirek 
2001 † zenon Szczęsny, osiny (Michałkowice)
2006 † Henryk Pawełek, general Pinedo – Argentyna
2015 † zygfryd Wieleba, Ruda Śląska-bykowina (chorzów batory)

Dziś przypada rocznica święceń biskupich ks. abpa seniora Damiana 
zimonia. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

OGŁOSZENIA:
1. W sobotę święto patronalne Apostolstwa chorych – Wspomnienie 
Matki bożej Uzdrowienia chorych. Pamiętajmy o naszych chorych 
w modlitwach. Można z tej okazji urządzić dla nich Mszę świętą i spo-
tkanie w parafii. W tym dniu (6 lipca) odbędzie się ogólnopolska piel-
grzymka Apostolstwa chorych na Jasną górę. Msza święta o godzinie 
11.00. 
2. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na WŚSD.
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3. W tym tygodniu przypadają: i czwartek, i piątek i i sobota miesią-
ca.
4. obchody liturgiczne tygodnia:
–  poniedziałek – wspom. dow. św. ottona, bpa
–  środa – ŚWiĘto ŚW. toMASzA, APoStołA
– czwartek – wspom. dow. św. elżbiety Portugalskiej
–  piątek – wspom. dow. św. Marii goretti, dz.i męcz., wspom. dow. św. 

Antoniego Marii zaccarii, prezb.
– sobota – Wspomnienie bł. Marii teresy ledóchowskiej, dz.
–  niedziela – 14 nieDzielA zWYKłA

30 VI 13 NIEDZIELA ZWYKŁA ##
 Msza za parafian
lg: niedz. (i tydz. psałt.)
Msza: (zielony) wł., chwała, Wierzę, pf. 28-35
czyt.: 1 Krl 19,16b.19-21; ga 5,1.13-18; łk 9,51-62

Pieśni:
W: ojcze z niebios – 607
Pd: Kto los swój złożył – 596
K: Jezu w Hostii – 231
U: Wszystko, co żyje – 312
z: chrystus, chrystus – 580
MeMento:
1942 † zygmunt Krzyżanowski, Puńców (Auschwitz)
1978 † Jerzy guttry, Dębieńsko
1994 † Szczepan Rożek, Katowice
2012 † Jerzy Kolon, Suszec


